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Vacant 20/2021 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A LA UNITAT DE SÒLS 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

• Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona. 

• Categoria: Tècnic/a superior 1, Nivell A4. 

• Retribució bruta anual: 35.343,18 euros. 

• Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals. 

• Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada 

del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres. El 

temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i 

les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives. 

• Incorporació: Segona quinzena de desembre. 

• Vinculació: Contracte d’Interinitat per excedència. 

 

TASQUES: 

• Coordinar, controlar i supervisar el desenvolupament dels treballs de cartografia de 
sòls encarregats a externs, tant l’adquisició d’informació, com la recollida de 
mostres, l’anàlisi de resultats i la revisió dels productes finals. 

• Elaborar, analitzar i homogeneïtzar dades edafològiques en el marc dels projectes 
de sòls, efectuar el tractament estadístic i SIG. 

• Organitzar l’emmagatzematge i la distribució digital de la informació geogràfica de 
sòls de l’ICGC. 

• Controlar i supervisar el catàleg de sòls definint els tipus de sòls, la seva 
caracterització morfològica, fisicoquímica i la seva distribució espacial. 

• Elaborar els lliuraments de les cartografies a publicar. 

• Elaborar informes i preparar plecs tècnics. 
 

 
  



 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació de Grau en Ciències de la Terra: Enginyeria Agrària i Alimentaria, 
Enginyeria Forestal, Biologia ambiental, Geologia, Ciències ambientals o 
equivalents. 

• Coneixements en l'ús d’eines SIG (ArcGIS i/o QGIS). 

• Experiència (de més de 6 anys) en cartografia de sòls a diferents escales, escales 
detallades (<=1:25.000) i a escales petites (>1:100.000). 

• Experiència en avaluació de sòls. 

• Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

• Compromís amb l'organització i el servei públic: conèixer i comprendre les 
característiques específiques de l'Administració pública, sentir-se compromès/a 
amb els seus principis i valors, i actuar d'acord amb els principis ètics que n'inspiren 
l'actuació. 

• Planificació i organització: capacitat per establir amb eficàcia objectius, fases, 
etapes i prioritats per a la consecució d’objectius mitjançant el desenvolupament de 
plans d’actuació personal o per a tercers, tenint en compte els recursos disponibles 
i establint mesures de control i seguiment. 

• Gestió de la informació: capacitat per obtenir informació rellevant de fonts diverses 
atenent uns determinats objectius i per ordenar-la i tractar-la, destriant-ne la més 
important, prioritzant-la i extraient-ne les conclusions adequades. 

• Resolució de problemes i presa de decisions: capacitat per analitzar la situació de 
manera objectiva, explorar-ne les causes i cercar alternatives possibles de solució, 
per tal de triar la més adequada d’acord amb la situació, les possibilitats 
d’implementació, les conseqüències que se’n puguin derivar i els riscos associats. 

• Treball en equip: capacitat per col·laborar, participar i coordinar-se activament amb 
grups de treball naturals o definits per tal d’assolir uns objectius comuns. 

• Iniciativa, autonomia i pro activitat: capacitat per actuar proactivament i resoldre de 
manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional 
sense necessitat de rebre ajut o suport. Implica perseguir els objectius més enllà 
del que es requereix o s’espera. 
 

Competències específiques: 

• Expertesa en processos edafològics presents a Catalunya, en la distribució dels 
sòls i relacions sòl-paisatge existents en les diferents unitats fisiogràfiques de 
Catalunya. 



 

 

• Expertesa en taxonomia de sòls en el sistema de classificació Soil taxonomy (SSS, 
1999) i WRB (IUSS, 2007). 

• Màster i/o Postgraus amb continguts edafològics. 

• Coneixements en gestió de bases de dades i programaris SIG. 

• Nivell d’anglès. 
 

 

Barcelona, 13 d’octubre de 2021 
 
 
  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria externa es varen rebre 12 candidatures, de les quals només 3 reunien tots 

els requisits imprescindibles: 

1. Baltiérrez Moras, Antoni (DNI **3642***) 
2. López Santana, Guzmán (DNI **7935***) 
3. Tripiana Masferrer, Marina (DNI **5307***). Renuncia a continuar procés de 

selecció el 12-11-2021. 
 
 

Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Baltiérrez Moras, Antoni 24,37 54,50 78,87 

López Santana, Guzmán 21,70 33,00 54,70 

 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Antoni Baltiérrez Moras 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2021 


